Hayvan besleme
Görev alanı/Đş

Kurs nedeni
 Đlk kurs
 Tayin veya görev alanının değiştirilmesi
 Đş araçlarının uygulamaya konması veya değiştirilmesi
 Yeni iş malzemelerinin kullanılması
 Çalışma tarzlarının uygulamaya konması veya değişiklik
yapılması
 Kaza veya kılpayı kazalarda
 Belirli aralıklarla tekrarlanan kurs

Hayvan besleme

Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Genel
Gereken KKD (örn. göz maskesi, ağız maskesi, cilt koruyucu, korumalı ayakkabı, …)
kullanın
Gübreleme tesislerinde acil kapama şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin
Đlaçları, dezenfeksiyon maddelerini, kimyasal maddeleri orijinal ambalajlarında ve üzeri
işaretlenmiş, kapalı dolaplarda/depolama yerlerinde muhafaza edin
KKD'leri dezenfeksiyon maddeleri ve kimyasal maddeler ile birarada muhafaza etmeyin
Hijyenik tedbirlere riayet edin (doğum yardımı, hasta ve ölmüş hayvanlar, ahırlar, kişisel
hijyen)
Birarada depolama yasağına riayet edin
Sızmış sıvıları hemen usulüne uygun biçimde temizleyin ve imha edin
Kaçış ve sevk yollarını kapatmayın
Davar gütme için yeterli sayıda yardımcı kişi görevlendirin, gütme için yardımcı gereçler
kullanın
Kamuya açık yollara dökülen hayvan pisliklerini temizleyin

Yem depolama ve hazırlama
Varili sağlam bir yere koyun
Hasarlı paletleri tamir edin veya ayırın
Çalışma yüksekliğinin doğru olmasına dikkat edin.
Asma siloları düzenli kontrolden geçirin
Balyaların istif yüksekliğini sınırlayın
Balyaları birlikte istifleyin
Toz oluşması halinde elektrikli motorun üzerini örtmeyin
Otların kendiğinden tutuşmasından çıkabilecek yangın tehlikesine dikkat edin

Elektrikli çitler
Otlatma amaçlı elektrikli çitler, yangın tehlikesi olan yerlerde kurulamaz
Çit besleme hatları, ne yangın tehlikesi olan yerlerden ne de yangın tehlikesi olan yerlere
yönlendirilemez
Çit besleme hattı veya elektrikli çitler, elektrik direklerine sabitlenemez.
Emniyet mesafesine riayet edilmelidir
Elektrikli çitlerin yol ve caddelere yakın olması halinde, kolay görülebilecek yerle (elektrik
çarpabilir okuyla "Dikkat elektrikli çit" yazısı içeren) uyarı levhaları asılmalıdır
Çit hatları ve çit besleme hatları, bitki yetişen yerlerden uzak tutulmalıdır
Elektrikli çitlerin işlerliği, düzenli aralıklarla gözle kontrol edilmelidir
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Sığır besleme
Hayvanın yanına yaklaşırken onunla konuşun
Büyükçe ahırlarda hayvanları bağlayacak yerler kullanın
Gütme araçları ve yolları kullanın
Sütünü sağarken kuyruğunu yukarı kaldırın (kuyruk tutucu düzenek kullanın)
Sütünü sağarken icabı halinde Hayvana ayak veya karın askısı takın
Hayvanlarla doğrudan temasta bulunulan işlemlerde ahırda yabancı birisinin bulunmasına
izin vermeyin
Kötü huylu, saldırgan hayvanları işletme amirine bildirin
Yükleme tertibatı kullanın
Erkek sığırı burun halkasından ve sevk çubuğuyla yönlendirin
Yuları, ipi elinize dolamayın
Kaçış imkanı olan ahşap hayvan platformu kullanın
Tırnak bakım platformu kullanın
Açısal zımpara makinesiyle tırnak bakımında KKD kullanın

Domuz besleme
Sevk yolları, sevk tahtaları kullanın
Yükleme tertibatı kullanın
Isıtıcı lambaya kafes takın
Isıtıcı lambayı sağlam bir şekilde asın, yerden mesafesini (asgari 50 cm) dikkate alın
Yanmaz malzemeden kapak plakası kullanın
o

At besleme
Ahıra dikkatlice girin - Hayvanla her zaman konuşun
Yuları, ipi elinize dolamayın
Ahırda bakım yapmayın
Uygun ve kolay açılabilen yular ve dizgin kullanın (panik kilidi)
Donanımı (yular, panik kilidi, …) sürekli kontrol edin ve arızalanan parçaları değiştirin
Atı yürütürken sol tarafında baş hizasında yürüyün
Atı tımar ederken mümkünse her iki tarafından bağlayın, hareket serbestisi olmasına dikkat
edin
Asla atın arkasında durmayın
Çiftleşmede koruyucu paravan kullanın
Yükleme tertibatı kullanın
Ata binerken KKD kullanın
Koşu alanına giren cisim ve parçaları bertaraf edin
Tımarda emniyetli ayakkabı kullanın

Kümes hayvanı besleme
Bozuk kafes ve kafes paslarını onarın veya değiştirin
Koruyucu eldiven kullanın
Kuluçka makinelerini soğumaya bırakın
KKD kullanın (örn. ağız maskesi)
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Özellikle aşağıdaki konulara değinildi:

Keçi ve koyun besleme
Sevk yolları yapın
Sevk tahtaları kullanın
Tırnak bakım platformu kullanın
Kötü huylu, saldırgan hayvanları uzaklaştırın
Kırkarken hayvanı bağlayın
Yükleme tertibatı kullanın

Diğerleri

Kurs öğretmeninin ismi

Kurs gören şahıs

Tarih

Imza

Bir sonraki kurs
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